
 

 
 

Aanvullende informatie 

De wereld van CliniClowns 

Eind 2019 concludeerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) na het analyseren van 900 

onderzoeken, dat het actief of passief beleven van kunst de gezondheid en het algehele 

welbevinden bevordert. De kracht van kunst voor de aanpak van maatschappelijke vraagstukken 

en kwetsbare groepen is groot. Sinds een aantal jaar neemt de belangstelling toe voor de bijdrage 

van kunst en cultuur aan het vergroten van welbevinden en de kwaliteit van leven. Kunst spreekt 

de taal van emotie, raakt de harten van mensen en nodigt zo uit tot gedragsverandering en een 

andere beleving van een situatie. Kunst en cultuur dragen bij aan zingeving, zelfvertrouwen, 

individuele ontplooiing, maatschappelijke participatie van kwetsbaren en positieve gezondheid. 

Vooral voor kwetsbare groepen, zoals ouderen, zieke kinderen, mensen met een beperking, 

mensen met psychische en/of psychiatrische problematiek en mensen die hun veilige omgeving 

hebben moeten ontvluchten.  

CliniClowns is via de stijlfiguur van de clown al 30 jaar actief met het toepassen van de kunstvorm 

clownerie in de wereld van kwetsbare mensen. De bodem waar de CliniClown op staat is die van 

de professionele speler/clown, die al zijn theatervaardigheden, empathie en kennis over de 

doelgroep inzet om iets te brengen wat de situatie nodig heeft en mogelijk maakt. In de 

uitvoerende kunsten gaat het vooral om de kwaliteit van de performance. Een CliniClown zoekt 

altijd naar de juiste vertaalslag van deze kwaliteit om zijn speciale publiek te bereiken en in het 

licht te zetten. Het vak van de CliniClown is een toegepaste kunstvorm: het clownspersonage 

wordt ingezet om een kwetsbaar mens te ontmoeten en mee te nemen in spel, waarin 

afhankelijkheid en machteloosheid even worden losgelaten en de regie weer bij de persoon zelf 

ligt. Even niet ziek, maar vooral jezelf. Even geen verdriet, maar ruimte voor fantasie, ontspanning 

en lol.   

Daarbij zijn alle artistieke facetten van het vak belangrijk: het clownspersonage, spelvaardigheden, 

muzikaliteit, afstemming en interactie, kennis van de doelgroep. Alles wat nodig is om elk moment 

spelend te zijn in de ontmoeting. 

 

 

De organisatie 

Als goed doel heeft CliniClowns de ambitie om nog veel meer mensen te kunnen helpen. Deze 

ambitie is grenzeloos: “wij stoppen niet tot we alle zieke en kwetsbare mensen hebben versterkt 

met een zorgeloos moment”. De strategie voor de komende jaren is glashelder: CliniClowns wil 

groeien in impact: meer, intensiever en vaker spelen voor de diverse speelgroepen. Maar ook: alle 

mensen in Nederland stimuleren en helpen om vanuit oprecht contact te streven naar verbinding 

met anderen. Om dat mogelijk te kunnen maken, is groei nodig in inkomsten door het aantrekken, 

vinden en binden van supporters die samen met de organisatie geloven dat de wereld positiever 

maken op dit moment keihard nodig is. Juist voor kwetsbare kinderen en volwassenen. 

 

Als goed doel is CliniClowns afhankelijk van de steun van mensen die er bewust voor kiezen om 

de missie van de organisatie te helpen verwezenlijken. Naast de bekende manieren om die steun  

 

 

 



 

 
 

 

te organiseren is er ook een digitaliseringsslag ingezet om de toekomstbestendigheid van de 

organisatie te kunnen vergroten.  

 

CliniClowns wil de komende jaren het werk nog beter positioneren als een middel om 

vraagstukken op het gebied van zorg en welzijn te helpen oplossen. CliniClowns participeert nu al 

in samenwerkingsverbanden met (zorg)professionals in diverse instellingen om op die manier bij te 

dragen aan de wens van instellingen om zorg bijvoorbeeld mensgerichter te maken. En we 

organiseren trainingen en workshops die helpen om met een open blik en vanuit oprecht contact 

met elkaar in verbinding te staan. Ook op dit vlak wil CliniClowns de komende jaren een groei 

doormaken. 

 

In de transitie naar holacratisch werken is gelijktijdig gekozen voor een procesinrichting die uitgaat 

van de stakeholders van de organisatie. Hun wensen en behoeften liggen aan de basis van de 

manier waarop binnen de organisatie keuzes worden gemaakt en activiteiten worden uitgevoerd. 

Op deze manier zijn de doelen op het gebied van impact en inkomsten volledig geïntegreerd en 

is het mogelijk sneller op kansen en bedreigingen te anticiperen en reageren. Bovendien 

bevordert deze holacratische manier van werken het werkgeluk van de medewerkers. Met het 

aannemen van rollen heb je niet alleen de autonomie om deze rollen in te vullen maar ook de 

volledige verantwoordelijkheid. Dit leidt tot veel ruimte voor pro-activiteit, ondernemerschap en 

talentontwikkeling.  

Op de website van CliniClowns (www.cliniclowns.nl) is naast algemene informatie over het werk 

van CliniClowns ook de publieke verantwoording en de daarbij horende financiële informatie te 

vinden in de vorm van jaarverslagen en jaarrekeningen: Financiën: jaarverslag, inkomsten & 

besteding | CliniClowns. Het meerjarenbeleid is terug te vinden via de link CC-Meerjarenbeleid-

aug2022.pdf. 
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